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TIPO

PADRONIZAÇÃO
Título
Fonte times, tamanho 16, negrito, sem espaçamento, caixa alta,
alinhamento centralizado. Deverá constar nessas condições em
português e inglês.
Nome dos autores
Fonte times, tamanho 12, espaçamento de 6pt, caixa baixa,
alinhado à direita. O envio deve ocorrer com e sem identificação.
Sumário executivo
Recuo de 4cm, fonte times, tamanho 10, normal, contendo as
seções e subseções.
Resumo e Abstract
Fonte times, tamanho 11, espaçamento simples, alinhamento
100 a 150 palavras
justificado.
Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento.
Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões.
O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas,
afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso
de parágrafo único. A primeira frase deve ser significativa,
explicando o tema principal do documento. Deve-se usar o verbo
na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
Palavras-chave e Keywords
5 palavras. Fonte times, tamanho 11, negrito, sem espaçamento,
caixa alta, alinhamento justificado.
Devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão
Palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também
por ponto.
Corpo do texto
Word, fonte times, tamanho 12, normal, espaçamento de 1,5 nas
entrelinhas, paragrafação de 1,5, 12 pt depois.
Notas de rodapé
Fonte times, tamanho 10, espaçamento simples.
No início de cada nota de rodapé, deverá constar um espaçamento
(NÃO USAMOS SISTEMA (tab).
AUTOR DATA)
A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo
ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.
A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua
referência completa. Exemplo: No rodapé da página:
MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a
comprehensive guide. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
As subsequentes citações da mesma obra devem ser referenciadas
completas.
As referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR
6023/2018).
Palavras em língua estrangeira
Itálico, sem aspas.
Da palavra artigo
Deve ser escrita sem a abreviação “art.”.

Dos diplomas legais

A primeira alusão, no texto, à Constituição da
República Federativa do Brasil, ao Código de
Processo Civil, ao Código Civil utilizar por
extenso. Somente no caso de a referência se
repetir no texto, pode indicar a seguinte
passagem doravante CF/88; CC; CPC, etc. Ao
citar o conteúdo de um artigo de legislação, deve
seguir-se a seguinte formatação: o inciso I do
artigo 225 da Constituição dispõe/prescreve “...”.

Numeração das seções (partes do INTRODUÇÃO → fonte times, tamanho 12, negrito, sem
artigo)
espaçamento, caixa alta, alinhamento justificado.
1 DESENVOLVIMENTO (DISCUSSÃO) → fonte times,
tamanho 12, negrito, sem espaçamento, caixa alta, alinhamento
justificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS → fonte times, tamanho 12, negrito,
sem espaçamento, caixa alta, alinhamento justificado.
REFERÊNCIAS → fonte times, tamanho 12, negrito, sem
espaçamento, caixa alta, alinhamento centralizado e sem
numeração de seção.
Numerações de seções e Ex.:
subseções
1 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO →
fonte times, tamanho 12, negrito, sem espaçamento, caixa alta,
alinhamento justificado.
1.1 O princípio da prevenção → fonte times, tamanho 12, negrito,
sem espaçamento, caixa baixa, alinhamento justificado.
1.1.1 O princípio da prevenção aplicado ao Caso Mariana → fonte
times, tamanho 12, itálico, sem espaçamento, caixa baixa,
alinhamento justificado.
Espaçamento intertexto
12 pt.
Citações diretas longas
Recuo de 4 cm, fonte times 10 normal, sem paragrafação, sem
aspas, espaçamento simples, 12 pt antes e 18 pt depois.
Referências
Fonte times 12 normal, espaçamento simples, 12 pt depois.
Constar citação do Diálogo
Os autores são encorajados a incluir, nos textos para publicação,
pelo menos uma citação de um artigo publicado nos volumes
anteriores do Diálogo ACI (disponibilizados no site
www.dialogoaci.com) link publicações.

TÍTULO
Autor
Currículo resumido em até 5 linhas.

Autor
Currículo resumido em até 5 linhas.

Resumo:onononononononononononononononononononononononononononononononononononon

onononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon
ononononononononononononono (até 150 palavras).
Palavras-chave: Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave. Palavra-chave.
Abstract:onononononononononononononononononononononononononononononononononononon
onononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon
ononononononononononononono (até 150 palavras).
Keywords: Keyword. Keyword. Keyword. Keyword. Keyword.
INTRODUÇÃO
Nononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononono.

1 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
Nononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononono.
Citação direta longa acima de 3 linhas (com recuo):
Nonononononononononononononononononononononononononononononononononononon
onononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nonononononononononononononononono.

1.1 O princípio da prevenção
Nononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononono.

1.1.1 Desenvolvimento
Nononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononono.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononono.
REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 abr.
2019.

ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo normal (se
houver). 2. ed. Local: nome da Editora (ex: Atlas, Saraiva), ano. v. 1. t. 2. (Coleção).

Elaboração: Júlia Maia de Meneses Coutinho (julho de 2017) com adaptações da Coordenação
Geral em fevereiro de 2019.
Alterações da ABNT:
a) CONCLUSÃO AGORA É CONSIDERAÇÕES FINAIS
b) O SINAL <
c) (coord.) e

> foi retirado. Agora fica assim:

(org.)

em minúsculo e não tem plural

d) In em Itálico
e) et al

em Itálico

f) acabou o traço nas referências:
BRASIL
BRASIL
BRASIL

Disponível em:

